
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY
MAHATMA GANDHI GOVERNMENT ARTS COLLEGE, MAHE

P.O. NEWMAHE ‐ 673 311
www.mggacmahe.ac.in
mggac.mahe@nic.in

admission@mggacmahe.ac.in
0490‐2332319

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION ‐ UG COURSES (2022‐‘23)

1. This application procedure isonly to the UG courses offered in theMahatmaGandhi Gov‐
ernmentArtsCollege,Mahe. Thedetails of the courses, selection criteria etc canbe found
in the Information Brochure

2. The application fee should be paid as per the details given in Section 5 of Information
Brochure

Application Fee for Admission to UG Courses for the academic year 2022‐‘23 is as shown
below

Applicants

Application Fee

SC/ST/PwD
Others

(GEN/OBC/EBC/MBC etc)

Residents of Puducherry
& Non‐Residents (Other States) |150 |300

Table 1: Application Fee

How to Pay Application Fee ?

Candidates can pay the application fee Online by one of the following methods.

(a) Payment through UPI ‐ directly to UPI id

Pay the application fee to the UPI id : mggacmahe@sbi
(b) Scan the following QR code using UPI/Bank app and pay
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Figure 1: QR code to pay application fee

In both of the abovemethods, verify the account holder’s name : MAHATMAGANDHI
GOVT ARTS COLLEGE

(c) Pay to the bank account through any online money transfer method
The bank account to which application fee is to be paid is as per the following details.

Bene iciary Name The Principal, MGGAC
Bank Name State Bank of India
Account Number 10270946770
Branch Mahe
IFSC Code SBIN0006407
MICR Code 673002052

All applicants should keep a screen‐shot of the fee paymentwith them for future reference.
The Reference/Transaction Number of the application fee payment should be entered
in the Fee & Basic Details section of the online application.
Visit admissionpagewww.mggacmahe.ac.in/admissionand refer the InformationBrochure
for more details.

3. Theadmissionwill bedone subject to the rules andordersof theGovernmentof Puducherry,
Pondicherry Central University, Centac and Admission Committee of the College

4. Applicants are required to have a valid personal email ID and mobile number which
should be kept active during the entire admission process, so that the college may send
alerts, important communications etc., regarding admission. Under no circumstances, the
candidate share/mention his/her email ID with any other person as all communication
will be made through e‐mail.

അേപക്ഷകർ ക്ക് സാധുവായ ഒരു സ്വകാര്യ ഇെമയിൽ ഐഡിയും െമാൈബൽ 
നമ്പറും ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതുണ്ട്; േവശനെത്ത റിച്ച് അറിയി കൾ , ധാനെപ്പട്ട
ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാ ന്നതിനായി, അത് മുഴുവൻ േവശന ിയയിലും
സജീവമായി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഇ-െമയിൽ വഴി
നട ന്നതിനാൽ, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, അേപക്ഷകർ മേറ്റെതങ്കിലും വ്യക്തിയുമായി
അവെന്റ / അവളുെട ഇെമയിൽ ഐഡിയും പാ ് േവർഡും പ െവക്കരുത്.
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5. Applications should be submitted ONLINE;

6. The applicants have to visit the website for any updates or check his/her mail for any in‐
timations regarding counseling/admission.

7. The online application starts on (will be noti ied on the website) and ends on (will be
noti ied on the website).

8. Duplicate/multiple applications, with same or different mail id will be rejected with‐
out any intimation.

Duplicate/multiple അ ിേക്കഷനുകൾ ഒരു അറിയി ം കൂടാെത നിരസിക്കെപ്പടും.

9. Registration is the irst step of online application. After completing registration, applicants
should loginwith the application number and password received in theirmail to complete
the application. Otherwise the application will become incomplete and the applicant will
be removed in the admission procedures

ഓൺൈലൻ അേപക്ഷയുെട ആദ്യപടിയാണ് രജിസ്േ ഷൻ. രജിസ്േ ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ
േശഷം, അേപക്ഷകർ അവരുെട െമയിലിൽ ലഭിച്ച അേപക്ഷാ നമ്പറും പാസ് േവഡും
ഉപേയാഗിച്ച് േലാഗിൻ െച കയും അേപക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാ കയും േവണം.
അല്ലാത്തപക്ഷം അേപക്ഷ അപൂർണ്ണമാവുകയും േവശന നടപടി മങ്ങളിൽ ആ അേപക്ഷ
നീക്കം െച കയും െച ം.

10. Applicants are required to ill carefully all details in the online application form without
making any spellingmistakes. On submission of online application successfully, applicants
should take a printout of the application formand should keepwith themduring the en‐
tire admission process

പിശകുകൾ വരുത്താെത അേപക്ഷകർ ഓൺൈലൻ അേപക്ഷാ േഫാമിെല എല്ലാ
വിശദാംശങ്ങളും ദ്ധാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ഓൺൈലൻ അേപക്ഷ വിജയകരമായി
സമർപ്പി േമ്പാൾ, അേപക്ഷകർ അേപക്ഷാ േഫാമിെന്റ ഒരു ിന്റൗട്ട് എടു കയും മുഴുവൻ

േവശന ിയയിലും അത് സൂക്ഷി കയും േവണം.

11. Application once submitted,will not be allowed to be edited

12. Mere submission of application form does not entitle an applicant to be considered for
admission to the programme applied unless he/she ful ills the eligibility criteria/ merit
conditions

13. Applicantsmust fully satisfy themselves about their eligibility as prescribed, before
illing in the application form

14. ONLINE Applicants should be ready with the following (as per eligibility) to upload while
illing the online application form ‐ photo and signature in JPEG or PNG format and other
documents as PDF

15. All details connected with admission will be communicated only through e‐mail
(admission@mggacmahe.ac.in)

16. NoAgency/Person is authorized to assure seats or to do admission independently other
than the Admission committee of the college

17. Admission Helpline
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(a) General Queries ‐ 0490‐2332319 (during of ice hours)
(b) Technical Issues (E‐mail) : admission@mggacmahe.ac.in

18. Noti ications, Information Brochure, Guidelines etc can be downloaded from the website
www.mggacmahe.ac.in

19. Visit the of icial website of the college www.mggacmahe.ac.in regularly for admission up‐
dates

20. If the applicant makes any false statement(s) or omits to state any signi icant information
in the online application form, or if the applicantmakes anymisrepresentation concerning
the application, the application may be disquali ied

21. Candidates will be selected for admission strictly in accordance with the selection criteria
speci ied in the Information Brochure and the inal list will be published in the College
website

22. Those who have not received the Qualifying Examination Certi icates yet, can register, ill
and save all the other details and complete the Application later, before the last date

23. Fake registrations (registrations without any entries in the online application form) will
not be considered for admission procedures and will be removed from the application
database after the last date of receiving online application, without any intimation.

24. All un inished applications will be considered incomplete and will be removed from the
application database after the last date of receiving online application, without any inti‐
mation.

25. Applications without attachments of certi icates of SSLC and HSE/Equivalent (original or
available printout) will not be considered.

INSTRUCTIONS TO FILL ONLINE APPLICATION FORM

1. Visit www.mggacmahe.ac.in (Figure 2), go to admission page (Click the Admission Button
shown on the Home Page).

2. Read the application submission guidelines
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Figure 2: College Website Home Page

Figure 3: Admission Home Page

3. Hovering themouse over the titles on the notice board (or on the scrolling titles) gives the
description of each item. No need to click on the titles. In mobile phone browsers, just tap
the titles to get description of the items in the notice board.

അറിയിപ്പ് േബാർഡിെല ശീർഷകങ്ങളിൽ (അെല്ലങ്കിൽ േ ാളിംഗ് ശീർഷകങ്ങളിൽ)
മൗസ് േഹാവർ െച ാൽ ഓേരാ ഇനത്തിെന്റയും വിവരണം ലഭി ം. (ശീർഷകങ്ങളിൽ

ി െചേയ്യണ്ടതില്ല). െമാൈബൽ േഫാൺ ൗസറുകളിൽ അറിയിപ്പ് േബാർഡിെല
ഇനങ്ങളുെട വിവരണം ലഭി ന്നതിന് ശീർഷകങ്ങൾ ടാ െച ക.
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4. Click theRegisterYourApplication button. Registration of the candidate shall be the irst
step of Online Application. (Figures 3 and 4)

Figure 4: Registration

5. Once the Registration is done, candidate can get the Application Number in the screen it‐
self and Application Number and Password in the email. Check the email used to register ‐
Find the mail received from admission@mggacmahe.ac.in in the inbox or spam. Some‐
times there will be a delay in receiving email, check the inbox or spam after a fewminutes.
(Figure 5)

രജിസ്േ ഷൻ പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അേപക്ഷകന് ീനിൽ തെന്ന അേപക്ഷാ നമ്പർ
ലഭി ം കൂടാെത ഇെമയിലിൽ അ ിേക്കഷൻ നമ്പറും പാസ് േവഡും ലഭി ം. രജിസ്റ്റർ
െചയ്യാൻ ഉപേയാഗിച്ച ഇെമയിൽ പരിേശാധി ക - admission@mggacmahe.ac.in ൽ
നിന്ന് ലഭിച്ച െമയിൽ ഇൻ േബാക്സിേലാ ാമിേലാ കെണ്ട ക. ചിലേപ്പാൾ ഇെമയിൽ
ലഭി ന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകും, കുറച്ച് മിനിറ്റിനുേശഷം ഇൻ േബാക്സ് അെല്ലങ്കിൽ ാം
പരിേശാധി ക
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Figure 5: Application Number & Password in mail

6. Applicant can login to the portal using the application number and the password received
in the email. (Figures 6 and 7)

Figure 6: Login

7. Click Complete Application
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Figure 7: Click Complete Application

8. Candidate should pay the application fee (check “How to pay application fee ?” section of
Information Brochure) before starting the data entry. The Reference/Transaction Num‐
ber, Amount and Date should be entered in the Fee and Basic Details section of the Online
Application
ഡാറ്റാ എൻ ി ആരംഭി ന്നതിന് മുമ്പ് അേപക്ഷകൻ അേപക്ഷാ ഫീസ് (ഇൻഫർേമഷൻ
േ ാഷറിെല ``െഹൗ ടു േപ അ ിേക്കഷൻ ഫീ ?" എന്ന ഭാഗം പരിേശാധി ക) അട ണം.
റഫറൻസ്/ഇടപാട് നമ്പർ, തുക, തീയതി എന്നിവ ഓൺൈലനിെല ഫീ ആൻഡ് േബസിക്
ഡീെറ്റയിൽസ് വിഭാഗത്തിൽ എന്റർ െചയ്യണം

9. Carefully enter details of application fee paid, Bio‐data, Address, Qualifying Examination,
Choices and Study details by clicking the corresponding buttons. In each stage the appli‐
cant has to Click the SAVE button. (Figures 8 and 9)

അനുബന്ധ ബട്ടണുകൾ ി െച ് അേപക്ഷാ ഫീസ് ഒടുക്കിയതിെന്റ വിവരങ്ങൾ, ബേയാ
ഡാറ്റ, വിലാസം, േയാഗ്യതാ പരീക്ഷ, േചായിസുകൾ, പഠന വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ

ദ്ധാപൂർവ്വം നൽകുക. ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും അേപക്ഷകൻ SAVE ബട്ടൺ ി െചയ്യണം.
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Figure 8: Enter the basic details

Figure 9: Click SAVE button in each section

10. Horizontal and Vertical Reservation ields are meant only for Pondicherry Residents (To
knowmore on residence criteria, see the Information Brochure section 8)

11. Type Name of Course, Board etc in the Qualifying Course Details section

12. Language Preferred is the additional language, the applicant wants to study

13. In address details, type the address (including PIN) and other details carefully
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14. In theMarks Scored in the Qualifying examination, choose your subjects from the side
button and enter your marks. (Refer igure 10)

Figure 10: Marks Scored in the Qualifying Examination

15. If the courses are not listed in the “Choose Subjects”, the applicant can select “Additional
Paper‐1”, “Additional Paper‐2” etc instead of their unlisted papers.

പഠിച്ച േകാഴ്സുകൾ "Choose Subjects"-ൽ ഇെല്ലങ്കിൽ, അേപക്ഷകന് അവരുെട
ലി െചയ്യാത്ത േപപ്പറുകൾക്ക് പകരം "Additional Paper-1", "Additional Paper-2" തുടങ്ങിയവ
തിരെഞ്ഞടുക്കാം.

16. Select the choices (Main Subjects Preferred, based on the eligibility of the applicant) (Max‐
imum 4 choices ‐ see igure 11). Based on the eligibility (see the Information Brochure
section 10) of the applicant only a few of the Courses will be active. Applicants from Ker‐
ala can choose out of 7 subjects only. They are not eligible to apply for BA English, BA
Economics, BA Malayalam and BCom. Refer subsection 9.1 of Information Brochure for
details. Also Non‐Resident applicants don’t have any community reservation and are con‐
sidered purely based on merit and eligibility.
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ധാന വിഷയങ്ങൾ (പരമാവധി 4 േചായ് സുകൾ) തിരെഞ്ഞടു ക. അേപക്ഷകെന്റ
േയാഗ്യതെയ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുറച്ച് േകാഴ്സുകൾ മാ േമ സജീവമാകൂ. േകരളത്തിൽ
നി ള്ള അേപക്ഷകർക്ക് േയാഗ്യത അനുസരിച്ച് 7 വിഷയങ്ങളിൽ മാ ം അേപക്ഷിക്കാൻ
കഴിയും. ബി എ ഇം ീഷ്, ബി എ ഇക്കേണാമിക്സ്, ബിഎ മലയാളം, ബിേകാം എന്നീ 4
വിഷയങ്ങൾ േപാണ്ടിേച്ചരി നിവാസികൾക്ക് മാ മായി പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരി .
വിശദാംശങ്ങൾക്ക് േ ാെ സിെന്റ വിഭാഗം 9 , ഉപവിഭാഗം 9.1 കാണുക. കൂടാെത
േനാൺ-െറസിഡന്റ് അേപക്ഷകർക്ക് കമ്മ ണിറ്റി റിസർേവഷൻ ഇല്ല, അവെര പൂർണ്ണമായും
മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാ േമ പരിഗണി .

ൈമ ന്റ് ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിൽെപട്ട പുതുേച്ചരി റസിഡന്റ്സ്, കമ്മ ണിറ്റി (െവർട്ടിക്കൽ)
റിസർേവഷനിൽ, ജനറൽ ആണ് നൽേകണ്ടത്.

Figure 11: Choices

17. The irst clicked(tick‐marked) course will be the Choice‐1, the second clicked one Choice‐
2 and so on. Choice once marked can be changed by clicking again in the tick‐mark box.
Refer igure 11.

ആദ്യം ി െചയ് ത (ടിക്ക് അടയാളെപ്പടുത്തിയ) േകാഴ് സ് േചായ് സ്-1 ആയിരി ം,
രണ്ടാമെത്ത ി െചയ് തത് േചായ് സ്-2 അങ്ങെന. ഒരിക്കൽ അടയാളെപ്പടുത്തിയ
േചായ് സ് ടിക് മാർക്ക് േബാക്സിൽ വീ ം ി െച ് മാറ്റാം.

18. Enter the study details of applicant (8th to 12th classes). % of mark is not mandatory.
Leave it blank if not required. Only 2 digits can be entered there. Eg: For 95.5%, enter 95
or 96. Refer igure 12

അേപക്ഷകെന്റ പഠന വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക (8 മുതൽ 12 വെര ാസുകൾ). മാർക്കിെന്റ%
നിർബന്ധമല്ല. ആവശ്യമിെല്ലങ്കിൽ ശൂന്യമായി വിടുക. 2 അക്കങ്ങൾ മാ േമ അവിെട
നൽകാനാകൂ. ഉദാ: 95.5% ന്, 95 നൽകുക അെല്ലങ്കിൽ 96.
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Figure 12: Study Details

19. Maximum Sizes of uploading documents are as Photo : 100 kB, Signature : 50 kB and pdf
iles : 1 MB

20. ONLINE Applicants should be ready with the following (as per the eligibility/claim) to
upload, before illing the online application form

Sl.
No.

Documents
Needed File Format

Residents of
Pudcherry

Residence by
Service of
Parents

Other State
(NR)

Applicants
1 Passport size Photograph jpeg/png ✓ ✓ ✓
2 Signature jpeg/png ✓ ✓ ✓
3 +2 or Equivalent certi icate pdf ✓ ✓ ✓
4 Age Proof (Birth certi i‐

cate/SSLC)
pdf ✓ ✓ ✓

5 Digital Residence certi icate pdf ✓
6 Community certi icate (if

claims)
pdf ✓

7 PWD/FF/ESM/MSP certi i‐
cate (if claims)

pdf ✓

8 NSS/NCC/Bharat Scouts
and Guides at HSE level (if
claims)

pdf ✓

9 Service certi icate of Parent pdf ✓
10 Nativity certi icate pdf ✓

Documents to be uploaded
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21. In the Attachments page, upload (using browse button) your recent passport size photo
and signature in jpeg or png format and all other documents in pdf . Try to upload legible
document with size less than or equal to the maximum allowed size (Maximum Sizes of
uploading documents are as Photo : 100 kB, Signature : 50 kB and pdf iles : 1 MB). Refer
igure 13.

അറ്റാ െമന്റ് േപജിൽ, നിങ്ങളുെട പാസ് േപാർട്ട് വലിപ്പത്തിലുള്ള സമീപകാല േഫാേട്ടായും ഒ ം
(jpeg അെല്ലങ്കിൽ png േഫാർമാറ്റിലുള്ളത്) അപ് േലാഡ് െച ക. മെറ്റല്ലാ മാണങ്ങളും
പി ഡി എഫ് േഫാർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കണം. അനുവദനീയമായ പരമാവധി വലുപ്പേത്തക്കാൾ
കുറേവാ തുല്യേമാ ആയ വ്യക്തമായ മാണം അപ് േലാഡ് െചയ്യാൻ മി ക (പരമാവധി
വലുപ്പങ്ങൾ േഫാേട്ടാ: 100 െകബി, സിേഗ്നച്ചർ: 50 െകബി, പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ: 1 എംബി).

Figure 13: Upload the documents

22. Don’t use symbols like+,−,= etc in the ile names of uploading iles. Eg: Don’t use+ sym‐
bol for HSE certi icate; name it as ‘plustwo’ or ‘plus2’ and not as ‘+2’.

അപ് േലാഡുെച ന്നതിെന്റ ഫയൽ നാമങ്ങളിൽ +, -, = തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കരുത്. ഉദാ: എച്ച്എസ്ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി + ചിഹ്നം ഉപേയാഗിക്കരുത്;
ഇതിന് ‘plustwo’ അെല്ലങ്കിൽ ‘plus2’ എന്ന് േപരിടുക, ‘+2’ എന്ന് േപരിടരുത്.

23. Each pdf ile can have one or more pages as per requirement (Number of pages in a pdf
ile is not limited)

24. If the photo and signature are properly uploaded, they become visible. If documents are
properlyuploaded, after pressing theSAVEbutton, an “eye”markappears left to thebrowse
button. Clicking the eyemark opens the uploaded ile. To change any of the uploaded iles,
browse and upload it/them again. Refer igure 13.
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േഫാേട്ടായും ഒ ം ശരിയായി അപ് േലാഡുെചയ് തി െണ്ടങ്കിൽ, അവ ദൃശ്യമാകും. മാണങ്ങൾ
ശരിയായി അപ് േലാഡുെചയ് തി െണ്ടങ്കിൽ, SAVE ബട്ടൺ അമർത്തിയ േശഷം, browse
ബട്ടണിൽ ഒരു “കണ്ണ്” അടയാളം ദൃശ്യമാകും. കണ്ണ് അടയാളം ി െച ാൽ
അപ് േലാഡുെചയ് ത ഫയൽ തുറ . അപ് േലാഡ് െച ഏെതങ്കിലും ഫയലുകൾ മാറ്റാൻ,
browse െച ് വീ ം അപ് േലാഡ് െച ക.

25. Applicants need not upload Transfer Certi icate and Conduct Certi icate in online ap‐
plication, but should be produced at the time of admission.

ാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അേ ാഡ് െചേയ്യണ്ടതില്ല. അവ
അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മതി..

26. All stages starting fromBiodatawill be auto‐navigated to the next on clicking SAVE but‐
ton, except the one after attachments. After uploading the required documents, Click
SAVE button and manually go to the last section Complete Registration Process.

അറ്റാ െമ കൾക്ക് േശഷമുള്ള Complete Application Process (Finalize and Sub-
mit) ഒഴിെക, ബേയാഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ആരംഭി ന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും SAVE ബട്ടൺ

ി െച ന്നതിലൂെട അടുത്തതിേലക്ക് യാ ികമായി നാവിേഗ െചയ്യെപ്പടും. ആവശ്യമായ
മാണങ്ങൾ അപ് േലാഡ് െച േശഷം, SAVE ബട്ടൺ ി െച ് അവസാന

വിഭാഗത്തിേലക്ക് സ്വേമധയാ േപാകുക ( Complete Application Process (Finalize
and Submit)-േലക്ക് യാ ികമായി നാവിേഗ െചയ്യെപ്പടുന്നതല്ല.)

27. Manually go to Complete Registration Process section. Print/Preview your application.
Refer igure 14.

Figure 14: Preview/Finalize

അേപക്ഷ ഫീസ് ഓൺൈലൻ ആയി ഒടുക്കിയതിെന്റ ഇടപാട് നമ്പർ (Transaction
Number) നൽകുക. അേപക്ഷാ ഫീസ് നൽേകണ്ടതില്ലാത്ത അേപക്ഷകർ ഈ േകാളം
പൂരിപ്പിേക്കണ്ടതില്ല.
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28. Verify the details entered by checking the pdf ile generated. The preview pdf generated
will have “Preview” watermark. This is not the inal ile. Refer igure 15.

ജനേറ െച പിഡിഎഫ് ഫയൽ പരിേശാധിച്ച് നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ പരിേശാധി ക.
ിവ പി ഡി എഫിന് “ ിവ ” വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത് അന്തിമ ഫയലല്ല.

Figure 15: PDF Preview generated

29. If the applicant wants to edit the details, CLOSE the pdf ile generated and go to the Com‐
plete Application page, edit and Click the SAVE in each stage.

അേപക്ഷകന് വിശദാംശങ്ങൾ എഡി െചയ്യാൻ താൽ പ്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ , ജനേറ െചയ് ത
പി ഡി എഫ് ഫയൽ അടച്ച് േവശന േപജിേലക്ക് േപാകുക, എഡി െച ക, ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും
SAVE ി െച ക

30. If anyof the entries fromBiodata toQualifyingExaminations (including) is/are changed,
then the choices will be deleted. So if changes are made in the previous sections, save the
changes made in each, and re‐enter the choices.

Biodata to Qualifying Examinations (ഉൾെപ്പെട) ഏെതങ്കിലും എൻ ികൾ 
മാ കയാെണങ്കിൽ , േചായ് സുകൾ ഇല്ലാതാക്കെപ്പടും. അതിനാൽ മുമ്പെത്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയി െണ്ടങ്കിൽ , ഓേരാന്നിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ േസവ് െച ്
േചായ് സുകൾ വീ ം നൽ കുക.

31. Accept the declaration and FINALIZE & SUBMIT. Refer igure 14.

32. Once again Click Print/Preview your application. Download and keep the soft/hard
copy of the pdf ile generated (Application Form) with the applicant. This document will
act as the acknowledgement for submission of application. Take the print of the same and
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use it for future reference.

നിങ്ങളുെട അ ിേക്കഷൻ വീ ം ിന്റ് / ിവ െച ക ി െച ക. ജനേറ െച
പിഡിഎഫ് ഫയലിെന്റ (അേപക്ഷാ േഫാം) േസാഫ്റ്റ് / ഹാർഡ് േകാപ്പി Download െച ്
സൂക്ഷി ക. അേപക്ഷ സമർപ്പി ന്നതിനുള്ള അംഗീകാരമായി ഈ മാണം വർത്തി ം.
അതിെന്റ ിന്റ് എടുത്ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി ഉപേയാഗി ക.

Figure 16: PDF Final generated

33. The applicant should complete the application procedures by clicking FINALIZE & SUB‐
MIT. Printout of PDF application ile with FINAL watermark and college logo only will be
considered for admission procedures. It is the responsibility of the applicant to ensure all
the required details are entered and the iles are attached. Refer igure 16

ൈഫനൈലസ് & സബ്മിറ്റ് ി െച ് അേപക്ഷകൻ അേപക്ഷാ നടപടി മങ്ങൾ
പൂർത്തിയാക്കണം. േവശന നടപടി മങ്ങൾക്കായി ൈഫനൽ വാട്ടർമാർ ം
േകാേളജ് േലാേഗായും ഉള്ള PDF ആ ിേക്കഷൻ ഫയലിെന്റ ിന്റൗട്ട്
മാതെമപരിഗണി കയു . ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയി െണ്ട ം
ഫയലുകൾ അറ്റാ െച ി െണ്ട ം ഉറപ്പാേക്കണ്ടത് അേപക്ഷകെന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

34. Once the application is submitted, applicant can not edit any of the data entered.

35. Log out the session

36. The applicant can view the application form, print application, know the merit mark and
allotment status (when the rank list is published), download admit card (when generated),
etc., by signing in to the applicant’s dashboard.

അേപക്ഷകെന്റ ഡാഷ് േബാർഡിൽ േവശിച്ച് അേപക്ഷകന് അേപക്ഷാ േഫാം, print ap-
plication, െമറിറ്റ് മാർ ം അേലാട്ട്െമന്റ് നിലയും (റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിദ്ധീകരി േമ്പാൾ),
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് download െച ക (ജനേറ െച േമ്പാൾ) മുതലായവ കാണാനാകും.
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37. After submission of application, the applicants should visit the admission page regularly.
They should check whether their application is rejected, approved or not‐approved
from the home page (Click on each button. Refer igure 17).

Figure 17: Application Statistics

38. If not‐approved, applicants can ind the reason for the same. Request to enable editing
facility in the already submitted application (will be noti ied on the website). Make re‐
quired corrections, save each section, again Finalize and Submit, before the last date given
to do so.

39. If the applicant is in Approved list, he/she can wait for the trial rank‐list. If the appli‐
cant has any objection in the trial rank‐list published, it should be raised through proper
channel (will be noti ied on the website).

40. Final rank‐list will be published, after checking the objections (if any) raised by the appli‐
cants.

41. Allotments will be made based on the inal rank‐list published.
അേപക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിവായി അഡ്മിഷൻ േപജ് സന്ദർശി ക. നിങ്ങളുെട
അേപക്ഷ - റിജ ഡ്/അ്ര വ്ഡ്/േനാട്ട്-അ്ര വ്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ ആേണാ എന്ന് പരിേശാധി ക.
േനാട്ട്-അ്ര വ്ഡ് ആെണങ്കിൽ അതിെന്റ കാരണം ന ിയി ണ്ടാകും. സബ്മിറ്റ് െച
അേപക്ഷ എഡിറ്റ് െചയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച്, ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ വരുത്തി
വീ ം ൈഫനൈലസ് & സബ്മിറ്റ് െച ക. യൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് സിദ്ധീകരി മ്േബാൾ
പരിേശാധി ക, അതിൽ തിരുത്തലകൾ ആവശ്യെമങ്കിൽ അറിയി ക. ൈഫനൽ
റാങ്ക് ലിസ്റ്റിെന അടി ്ഥാനെപ്പടുത്തിയായിരി ം തുടർ ള്ള അേലാട്ട്െമ കൾ

സിദ്ധീകരി ക.
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